
Kwiaciarnia

gerbera x2, goździk x5,
gipsówka x1, santini x2,
tiki x2, pietrucha x3, pik,

goździk brodaty x2

Pinky Box

6500
szt.



gerbera x5, margaretka x1,
goździk gałązkowy x3,

santini x3, gipsówka x2,
chico x5, weronika x3

Fuksja

7000
szt.

róża x3, eukaliptus x1,
dziurawiec (kawa) x3,

kryza ozdobna,
kryształ ozdobny

Kryształowa
czerwień

5000
szt.



goździk x7, ruskus x3,
proso x5, pistacja x5,

fatsja x2, rafia drewniana

Brzoskwinia

5000

róża x7, aspidistra x4,
eukaliptus x1,

kryza ozdobna, perły

Perłowa
biel

7500
szt.

szt.



róża x15, krokosmia x10,
kawa x5, fatsja x3,

eukaliptus x6

Bukiet
uczuć

15000
szt.

hortensja x1, róża x6,
goździk x8, gerbera x3,

tawuła x6, mikołajek x4,
chico x6, kordylina x4,

gipsówka x3

Colorful

20000
szt.



Bukiety
na zamówienie

Zamów osobiście, telefonicznie pod numerem
17 875 66 31 lub mailowo: zakupy_rzeszow@bi1.pl

Określ przedział cenowy i okazję na jaką bukiet ma być przygotowany.
Nasza florystka wykona bukiet „od ręki” lub na umówiony termin.

Istnieje możliwość dowozu bukietu pod wskazany adres.
Darmowa dostawa bukietów od 150 zł.*

*poniżej 150 zł koszt dostawy 15 zł.
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kurkuma x3, eustoma
wielkokwiatowa x3, alstremeria x5, 

hortensja x1, eukaliptus x5,
mikołajek x7, kordylina x3,

trawa ozdobna x2

Spring
Break

25000
szt.

róża x25,
eukaliptus x1

Czas
zaręczyn

20000
szt.

bi1 informuje, że zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży. bi1 informuje, że nie odpowiada
za błędy powstałe w druku. Hipermarkety bi1 nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Bieżąca oferta jest skierowana do klientów detalicznych.

pn. - sob. 9.00-20.00     nd. handl. 9.00-20.00Rzeszów, ul. Wincentego Witosa 21


